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REDAKČNÍ ÚVODNÍK / EDITORIAL COMMENT 

 

Co přinesla druhá polovina roku 2016 / What 
happend in the second half of 2016 

Marie Fritzová 

Největší letošní událostí ve vodách orální historie byla jistě mezinárodní konference 
International Oral History Association (IOHA) v indickém Bangalore (27. 6. - 1. 7.). 
Česká Republika měla zastoupení především členy COHA a COH, za všechny 
jmenujme prof. Miroslava Vaňka, Mgr. Lenku Krátkou a PhDr. Pavla Mückeho, 
Ph.D.. Právě oni jsou autory zprávy přímo z místa dění zveřejněné v tomto čísle. 
Česká republika měla silné zastoupení co do účasti i prezentaci zajímavých příspěvků. 
Další mezinárodní setkání se uskuteční ve finském Jyväskylä v roce 2018. Kromě 
samotných vědeckých příspěvků byl také zvolen nový výbor IOHA. 

Kromě této zajímavé zprávy vám aktuální číslo MEMO 2/2016 nabízí studii 
Michala Chocholatého, doktoranda Katedry historických věd Fakulty filozofické 
Západočeské univerzity v Plzni, který se věnuje problematice táborů smrti. Jeho 
poutavý článek, který nese název Vzpoury v táborech smrti Treblinka a Sobibor, je 
výbornou dobovou sondou, která přibližuje danou tématiku a zkoumá příčiny, průběh i 
následky vzpour a útěků v těchto táborech. Ve druhé studii vás Mgr. Veronika 
Dušáková, studentka oboru Orální historie na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze, zavede do světa kultury a divadla. Její studie Regionální divadlo a 
jeho herec se na konkrétním příkladu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích 
snaží poodkrýt současnou i nedávnou minulost regionálních divadel a postavení herců 
v nich. Třetí studie vás seznámí s historií velice zajímavé náboženskou komunitou, a 
to s dějinami Obce unitářů v Plzni. Autorkou této studie je bakalářka Tereza 
Koželuhová toho času studující na plzeňské konzervatoři.  

V rubrice věnované rozhovorům se tentokrát můžete seznámit s Václavem 
Čepelákem, zakladatelem katedry historie plzeňské Pedagogické fakulty. Tohoto 
významného pedagoga přibližuje v rozhovoru PaedDr. Naděždy  Morávkové, Ph.D. 
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jeho přítel, český cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. V minulém čísle jsme vás 
informovali o zdárném průběhu II. ročníku soutěže SOHI. Soutěž byla úspěšně 
zakončena v dubnu a slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 7. června 2016. O již III. 
ročníku této soutěže vás blíže informuji v rubrice zpráv. Ve zprávách se také dozvíte 
něco o chystané V. konferenci České asociace orální historie.  
  

 The biggest event in oral history this year was, without a doubt, the 
international conference IOHA (International Oral History Association) in Bangalore, 
India (27 June to 1 July). The Czech Republic was represented mainly by members of 
COHA (xxx) and COH (xxx), to name a few, prof. Miroslav Vaněk, Mgr. Lenka 
Krátká, and PhDr. Pavel Mücke, Ph.D - the authors of the conference report, 
published in this issue. The Czech Republic’s representation was strong in terms of 
participation as well as presentation of interesting papers. Another international 
meeting will be held in Jyväskylä, Finland in 2018. Beside the scientific contributions, 
a new committee of IOHA was elected. 

In addition to this interesting news, the present issue of MEMO 2/2016 also 
offers the study of Michael Chocholatý, a PhD student of the Department of Historical 
Sciences, Faculty of Arts University of West Bohemia in Pilsen. The study is devoted 
to the topic of death camps. His engaging article titled Revolts in the Death Camps of 
Treblinka and Sobibor is an outstanding contemporary probe that approximates the 
topic and examines the causes, course, and consequences of riots and break-outs in 
these camps. In the second study, Mgr. Veronika Dušáková, student of Oral History at 
the Faculty of Humanities at Charles University in Prague, brings us into the world of 
culture and theater. Her study Regional Theater and the Actor attempts to uncover the 
present and recent past of regional theaters and the position of their actors on a 
concrete case of the South Bohemian Theatre in České Budějovice. The third study 
introduces the very interesting history of one religious community, namely the 
Unitarian congregation in Pilsen. The author of this study is Bc. Tereza Koželuhová, 
student of Pilsen Conservatory. 
 The interview section brings an information about Václav Čepelák, who 
founded the History Department of the Faculty of Education in Pilsen. The interview 
is conducted by PaedDr. Naděžda  Morávková, Ph.D. with Czech traveler and writer 
Miroslav Zikmund. In the last issue we informed you about the successful course of 
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the second annual SOHI (xxx) competition. The competition was successfully 
concluded in April and the award ceremony took place on 7 June 2016. Information 
about the third annual competition will be available in the report section. There you 
will also learn something about the upcoming fifth annual conference of the Czech 
Oral History Association. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


